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Zsolt 20+ éves multinacionális beszerzési tapasztalattal és 7 éves tanácsadói
gyakorlattal rendelkezik. 1989-ben szerzett kitüntetéses oklevelet a BME
Villamosmérnöki Karán, majd később a CEU-n folytatta MBA tanulmányait.
Zsolt a General Electric Lighting üzletágánál kezdte nemzetközi gyakorlatát, ahol
résztvett a vállalat belső termelésmenedzsment programjában (MMP, 1990 -1992).
Már ekkor kapcsolatba került a stratégiai beszerzéssel, és bekapcsolódott a GE akkor
formálódó „global sourcing” kezdeményezésébe.
A GE Lighting stratégiai beszerzési szervezetében szinte minden típusú középvezetői
feladatkört végigjárt 8 év alatt, mielőtt 2000-ben elnyerte a MOL beszerzési és
készletezési igazgatóságának vezetői posztját. Itt, többek között, egy új beszerzési
stratégia kialakítása, a közel 250 fős szervezet felmérése és fejlesztése, a beszerzési
folyamat KPI rendszerének kialakítása, a raktárrendszer és a készletek racionalizálása,
az elektronikus beszerzés bevezetése voltak feladatai, majd eredményei.
2004-től közel két évet Angliában töltött, ahol a Symbol Technologies európai
beszerzési szervezetét kellett kialakítania és vezetnie. Itt a 34 országra kiterjedő
tevékenység beszerzési folyamatának megszervezése, és az ezt segítő beszerzési
szolgáltató központ kialakítása voltak munkájának legjelentősebb mérföldkövei.
Zsolt 2006-ban visszatért a GE-hez, ahol 3 összevont üzletág (GE C&I) európai
beszerzési csapatának lett igazgatója. A 10 országban jelen lévő gyárak és más
központi funkciók teljes beszerzési portfólióját (ami kb. 1 mrd USD értéket képviselt)
65 beszerzési kollégával menedzselték. Ezt követően Zsolt a telekommunikációs
szektorban is beszerzés vezetői gyakorlatot szerzett, 2008 és 2012 között a Telenor
Hungary és az Ericsson régiós beszerzési csapatait vezette.
2013-tól a ProcurCon Kft. ügyvezető partnere, ahol kollégáival külső tanácsadóként és
trénerként támogatják továbbra is a multinacionális cégek és hazai nagyvállalatok
beszerzésének fejlesztését.
Zsolt a hazai Beszerzési Vezetők Klubjának társalapítója (2002), és azóta is Vezetőségi
tagja. Az egyik kezdeményezője volt a Corvinus Egyetemen a posztgraduális
beszerzési menedzsment képzés elindításának (2010), ahol beszerzési stratégia
modul szakmai vezetője és több tárgy oktatója. 2012 óta az MLBKT Elnökségi tagja.
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